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Hoop
In gebieden van oorlog en geweld gebeurt het vaak dat mensen uit eigen belangen vluchten en zelfs
zo ver gaan dat ze elkaar verraden. Het mooie daartegenover is dat bij veel mensen desondanks
hoop blijft. In het evangelie van Marcus, rond het paasgebeuren, laten de mannen, de leerlingen en
tenslotte de vrouwen het af weten op momenten waar het op aankomt.
Angst en verraad treden op waar mensen zich bedreigd voelen. Het lijkt sterk op de eerste christengemeente van Rome. Vervolging, marteling, dagelijkse bedreigingen maken de volgelingen van
Jezus bang. Ze vluchten. Soms vallen ze elkaar af of verraden elkaar. Maar onder hen zijn er ook
enkelen die blijven geloven dat daarmee het leven niet helemaal kapot gemaakt kan worden. Zij
blijven koersen op het vertrouwen dat ze de angst aankunnen en kunnen doorleven. Markus weet
van zichzelf dat hij even laf is als vele anderen. Ook hij is gevlucht toen het erop aankwam. Maar hij
ziet in Rome dat de hoop overeind blijft. Dat wil hij laten zien. Zo ziet hij zich weerspiegeld in de figuur
van de jongeman op paasmorgen bij het lege graf.
Geloven in leven, geloven in verrijzenis, kunnen we nooit beredeneren. Ook het lege graf zegt op
zichzelf niets. Het is niet meer dan een teken dat we het niet moeten zoeken bij de doden. Het
verwijst ons in feite terug naar het gewone leven. Wil je geloof vinden in vernieuwing van leven, ga
dan naar Galilea, waar zich het gewone dagelijkse leven afspeelt. Daar alleen zul je zien dat mensen
elkaar steunen en elkaar nabij kunnen blijven. Daarin kun je misschien iets ontdekken van de belofte van God in Jezus van Nazareth: Hij ging door lijden heen, maar hij gaat je voor. Hij nodigt uit tot
navolging. Ook de leerlingen, mannen en vrouwen, zullen dat langzamerhand ontdekt hebben. Zo
werden zij net als Markus getuigen van het licht.
ds. Jan F. Klijnsma

Algemene Ledenvergadering

stranten en over de geschiedenis van de Gemeente Sommelsdijk. De groep werd verdeeld in
tweeën. Er moesten 8 letters worden geraden
waar een woord van moest worden gemaakt. Dat
lukte de "Leken" 19 seconden sneller dan de
"Bobo's". (ontwerp quiz logo Colin Cramm)

Op dinsdagavond 26 maart hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Helaas waren er
door omstandigheden nog al wat afmeldingen. In
totaal waren er dertien leden en vrienden aanwezig. Na wat opstartproblemen met het kopieerapparaat opende onze voorzitter de vergadering en Al met al was het een gezellige en leerzame
heette iedereen welkom. De notulen van de vori- vergadering.
ge vergaderingen werden besproken, één van de
punten die terug kwam, was de optie van plaatsing van zonnepanelen. Voor de kerk lijkt het niet
rendabel, voor het woonhuis mogelijk wel. Donderdagochtend 28 maart komt een 2e installateur
kijken. De voorzitter lichtte toe welke plannen er
voor komend jaar op het programma staan en
welke werkzaamheden het werkgroepje publiciteit heeft uitgevoerd. Hierna werden de financiën
besproken. De jaarcijfers over 2018 en de begroting voor 2019 werden goedgekeurd. De kascommissie deed verslag van haar werkzaamheden en
op hun advies werd decharge verleend aan het
bestuur voor het gevoerde beleid in 2018. De
penningmeester/secretaris werd benoemd voor
een 12e termijn. Hij probeert zijn werkzaamheden
zo lang mogelijk vol te houden. Er wordt gezocht
naar opvolgers om de taken die hij doet te verdelen. Na enkele vragen bij de rondvraag had we
nog kort tijd voor de quiz. Ilonka had een leuke
quiz gemaakt, met vragen over 400 jaar Remon2

Witte Donderdag 18 april

Kerkdiensten

Op donderdagavond 18 april a.s. om 19.00 uur
vindt in Remonstrantse kerk aan de Voorstraat
35 te Sommelsdijk de dienst van Witte Donderdag plaats. Ds. Jan Klijnsma zal deze dienst leiden en het koor van de gemeente Cantone zal o.
l.v. Sjaliene de Waal voor u zingen. Tevens gebruiken wij in deze dienst het Avondmaal, waaraan iedereen naar goed Remonstrants gebruik
aan deel kan nemen.
U wordt allen van harte uitgenodigd om met deze
dienst op weg te gaan
naar Pasen.....

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij
anders aangegeven
07 apr
Ds. P.L. van Asselt
14 apr
Gespreksgroep
18 apr
Ds. J.F. Klijnsma (19.00 uur)
21 apr
Ds. J.F. Klijnsma
28 apr
Gespreksgroep
05 mei
Ds. J.F. Klijnsma
12 mei
Gespreksgroep
19 mei
Ds. M.F.C. Junte
26 mei
Gespreksgroep
02 juni
Ds. J.F. Klijnsma
09 juni
Ds. E.L. de Bijll Nachenius

Paasontbijt
Verantwoording collecten

Op zondag 21 april a.s. wordt u verwacht om 8.30
uur in de Remonstrantse kerk om deel te nemen
aan ons jaarlijks terugkerende paasontbijt.
We eten dan gezamenlijk aan een lange, feestelijk gedekte tafel het paasontbijt met paasbrood,
versierde eieren en alles wat bij zo'n paasdis
hoort. Na dit ontbijt volgt de Paasdienst waarin
voorgaat Ds. Jan Klijnsma en Cantone en Chloë
voor u zullen zingen.
De inschrijflijst ligt de komende weken klaar in de
kerk, maar u kunt ook bellen of mailen naar
Ilonka (0187-486082) ivdsluijs@kpnplanet.nl

In de periode 11 februari t/m 24 maart 2019 is
ontvangen in de collectes voor doelen buiten de
gemeente € 72,30, voor de eigen gemeente
€ 236,70.
In de collecte voor de Diaconie is ontvangen voor
het project Zanskar scholen € 36,30.
In het koffiepotje is ontvangen € 26,50.
Van de kleigroep is een bedrag ontvangen van
€ 159,60.
Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank.
De penningmeester

Bloemengroet

Extra collecten

17 februari Mw. M. van Zuylen
03 maart Mw. J. Parlevliet
17 maart Mw. W. Lesuis

07 apr
18 apr
21 apr

Collecte diaconie 5 mei, 2
juni, 7 juli en 4 augustus

05 mei
19 mei

Ook op Goeree-Overflakkee is er een voedselbank. Het belangrijkste doel van deze voedselbank is om mensen, die niet genoeg geld overhouden om voedsel te kunnen kopen, wekelijks
te voorzien van een voedselpakket.
Of iemand in aanmerking komt voor een wekelijks
voedselpakket is afhankelijk van het leefgeld dat
de aanvrager overhoudt. Met 'leefgeld' wordt
bedoeld: het bedrag dat overblijft voor eten,
drinken en persoonlijke verzorging. Alleen als
iemand minder leefgeld overhoudt dan de basisnormen, kan hij of zij in aanmerking komen
voor een wekelijks voedselpakket.

02 juni
09 juni

Diaconie Stichting Zanskar scholen
Project G&S Tent of nations
Project G&S toekomst vluchtelingen in Nederland UAF
Diaconie Voedselbank GO
Project G&S Sichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt
Diaconie Voedselbank GO
Project G&S Het vakantiebureau

Kaarslicht 17 maart
En Jezus zei:
Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn licht straalt om je heen.
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Viering 400 jaar Remonstranten
De officiële opening van het jubileumjaar vond
plaats op zondag 3 maart jl. in de Remonstrantse
kerk in Rotterdam. In deze landelijke dankdienst
herdachten wij onze geschiedenis en vierden wij
ons vierhonderdjarig bestaan. Vele remonstranten uit het hele land waren bij deze dienst aanwezig. Er was plaats voor achthonderd mensen
in de mooie Arminiuskerk en de kerk en de balkons waren heel goed gevuld. Vanaf 14.00 uur
was de kerk open voor publiek en dat stroomde
ook vanaf die tijd in groten getale binnen. Aangezien er meer plaatsen boven op de galerijen
waren dan beneden en niet iedereen de steile trap
naar boven kon bedwingen, waren de circa 15
remonstranten uit Sommelsdijk wat verspreid
terecht gekomen. Maar allen van Goeree-Overflakkee hadden een goede plek. De dienst begon
met het repeteren van de twee nieuwe liederen,
speciaal voor deze gelegenheid geschreven en
gecomponeerd door resp. Sytse de Vries en
Willem van Twillert.
Teddy van der Burg, de voorzitter van de Commissie tot de Zaken van de remonstranten heette
ons vervolgens welkom. Toen klonk het nieuwe
lied ‘Wat ons uitdaagt’, eerst door het koor gezongen zodat wij als gemeente het tweede en vierde
couplet konden meezingen. Het koor en het orkest was voor dit 400 jarig jubileum gevormd door
het Amersfoorts en Rotterdams Remonstrants
Koor en Orkest onder leiding van Aart Bergwerff
(met muzikanten uit de Johanneskerk). Vooral de
prachtige klanken van de harp en violen kwamen
goed tot hun recht in deze oude Arminiuskerk.
De Remonstrantse Arminiuskerk
De Remonstrantse Arminiuskerk werd tussen
1895 en 1897 gebouwd door de architecten H.
Evers en J.P. Stok, die ook het Rotterdamse
stadhuis maakten. Het gebouw, waarin onbehandelde baksteen en gietijzeren palen een vernieuwende rol spelen, is ontworpen in eclectische stijl,
waarin elementen van de Jugendstil een grote
plaats hebben.
Het zingen van het Antwoordlied: ‘Tot u, Heer, is
ons hart gericht’ na de votum en groet klonk
prachtig uit de vele monden van de aanwezige
remonstranten uit alle delen van het land.
De Bijbellezingen werden gelezen door Dr. Koen
Holtzapffel en Ds. Joost Röselaers: Psalm
127:1-2, Matteüs 5:13-16 , Galaten 5:1, 13-14 en
Filippenzen 2:12-13. En de aanwezigen zongen
Psalm 118:1-6 (uit de nieuwe Psalmberijming)
“De Heer is goed, Hem moet je eren; zijn liefde
houdt voor altijd stand……..”
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Het samengestelde koor en orkest speelde en
zong een prachtige Cantate, speciaal voor deze
dienst geschreven: ‘Rust vinden in Verwondering’, een Cantate in twee delen gemaakt voor
deze viering van 400 jaar Remonstranten.
Tussen deze twee delen klonk de preek van dr.
Tjaard Barnard ‘400 jaar geloven in vrijheid’. Dit
was een goede en interessante overweging die
oude en nieuwe tijden bij elkaar bracht.
De tekst van deze preek is na te lezen op de site
van Remonstranten Rotterdam.
Het tweede deel van de Cantate bestond uit het
zingen van de volgende tekst: ‘Wij beseffen en
aanvaarden dat wij onze rust vinden in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt.
Dat ons bestaan niet voltooid is door wie we zijn
en wat we hebben, maar door wat oneindig groter
is dan wij kunnen bevatten. Door dit besef geleid,
geloven wij in Gods Geest, die al wat mensen
scheidt te boven gaat en hen bezielt tot wat heilig
is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en handelend, God eren en dienen. Wij
geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van
moed en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.’
Geloofsbelijdenis 2006
Er werd afgesloten met het gezamenlijke ‘Onze
Vader’ en het voorlezen van de Geloofsbelijdenis
2006 door prof. dr. Christa Anbeek en Dr. Koen
Holtzapffel. Ten slotte zongen het koor en de
gemeente nog een nieuw lied speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt: ‘Wat ons beweegt’ rondom
de trefwoorden Eenheid, Vrijheid, Verdraagzaamheid.
Het antwoordlied: Laat dan ons hart U toebehoren
en laat ons door de wereld gaan met open ogen,
open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is
het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet…. klonk prachtig en trots uit de honderden
monden. De collectes waren deze middag voor
‘Movement on the ground’, een organisatie die
met veel vrijwilligers op Lesbos en in Amsterdam
vluchtelingen helpt en voor de Remonstrantse
Gemeente Rottedam.
Na afloop van de dienst was er gelegenheid elkaar tijdens de receptie te ontmoeten. Het was
een weerzien van oude bekenden en ook fijn om
na te praten over deze mooie dienst die zo goed
voorbereid en uitgevoerd was. Wij hebben er van
genoten. (teksten van de nieuwe liederen en van
de Geloofsbelijdenis 2006, liggen in de Remonstrantse kerk Sommelsdijk ter inzage)

Extra collecte 18 april
De extra collecte op 18 april is voor de stichting
vrienden van Tent of Nations Nederland. Dauoud
Nassar is een Palestijnse christen uit Bethlehem.
Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden
runt hij een boerenbedrijf met daarop het project
Tent of Nations, een ecologische boerderij waar
educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke
omstandigheden en voortdurende bedreiging van
confiscatie van het land, zet de familie Nassar
zich op een geweldloze en zeer creatieve manier
in, onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

Kaarslicht 17 februari
Kleine dingen
Het zijn de kleine dingen die het doen
Het luisteren naar wat God ons biedt
Het zingen van een prachtig lied
Het zijn de kleine dingen die het doen
Het beleven van een mooie zondag
Waar je zo dankbaar van genieten mag

Extra collecte 21 april 2018
Op 21 april is de eerste collecte voor een project
van Geloof & Samenleving, het UAF, een toekomst voor vluchtelingen in Nederland. Het Universitair Asiel Fonds ondersteunt hoger opgeleide
vluchtelingen bij het realiseren van een passende
maatschappelijk epositie. Dat doet het UAF door
hen te steunen bij hun studieplannen en bij het
vinden van een baan. Het UAF verleent materiële
en geestelijke steun om hun studie in Nederland
te kunnen voortzetten en succesvol te beëindigen, en de organisatie verleent hen steun bij het
verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die
aansluit bij hun opleiding. Ook geeft het UAF
voorlichting voor de mensen voor wie zij werken
en treedt zij op als belangenbehartiger.
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Vasten in de middeleeuwen: discipline of grenzen
opzoeken?
Vasten en onthouding heeft in de middeleeuwen in het christendom een grote rol gespeeld. Vasten
bestond al in het Oude Testament en was een manier om dichter bij God te komen. Je legde je
aardse, dierlijke instincten tijdelijk opzij en wijdde je geheel aan de Eeuwige. Vanaf de derde eeuw
werd het onder christenen gangbaar om een aantal dagen voor Pasen te vasten en het concilie van
Nicea breidde het uit naar veertig dagen. Overdag at men niet en men nuttigde één sobere maaltijd,
zodra de eerste ster aan de hemel stond. Hoewel dit natuurlijk niet te achterhalen valt, zou er wel
eens een politiek motief achter kunnen hebben geschuild. Het was een tijd waarin regelmatig hongersnoden voorkwamen. Door een verplichte versobering voor zowel arm als rijk in te stellen, tegen
het einde van de barre wintermaanden, werd allicht een volksopstand voorkomen.
De regel van Benedictus
De heilige Benedictus, die in de vijfde en zesde eeuw leefde, bepaalde in zijn kloosterregels dat zijn
monniken ook nog op andere momenten, zoals de woensdag en de vrijdag en dertig dagen voor
kerst moesten vasten. Ook moesten ze zich dan onthouden van het eten van vlees en dierlijke
producten zoals boter, kaas en eieren. Omdat dieren dankzij geslachtsgemeenschap geboren
konden worden, kon hun consumptie – en de consumptie van hun producten – lustopwekkend
werken, zo was de gedachte. Dat paste niet tijdens de vastendagen. Gelukkig dacht Benedictus dat
vissen zichzelf voortplantten, dus die mochten wél worden gegeten.
Benedictus’ regels, die aanvankelijk alleen in zijn kloosterordes golden, werden langzaamaan gemeengoed in de hele katholieke wereld.
Mag je je eigen bloed van een wondje oplikken?
Maar hoe deze regel nu precies moest worden nageleefd, daarover verschilde men nogal van mening. Er ontstond een hele theologie over de vraag of je je eigen bloed van een wondje wel mocht
oplikken, of je snot of speeksel mocht inslikken. Sommigen vonden dit al ronduit zondig en een
schending van de regel. Aan de andere kant kreeg je bij een aantal mensen een aanzienlijke oprekking van het begrip ‘vis’. Alle dieren die in of rondom het water verkeerden mochten volgens deze
groep mensen gegeten worden. Denk aan eenden en ganzen, maar ook otters, bevers, kikkers,
slakken en bruinvissen, vielen hieronder. Sommigen aten overigens alleen de voeten van watervogels, want alleen dat deel van het dier bevond zich in het water.
Het klooster van Cluny serveerde tijdens de vastendagen weliswaar maar één (vis)maaltijd, maar
deze bestond uit wel vier of vijf gangen. Het was een aaneenschakeling van gastronomische gangen,
met luxe ingrediënten en één grote schranspartij. Bernardus van Clairvaux sprak er schande van. Ook
werd het boterbriefje ingesteld: wie het zich kon permitteren, kocht het recht om tijdens het vasten
toch boter, melk en eieren te mogen gebruiken. De tour de beurre (botertoren) van de kathedraal
van Rouen is op deze wijze bekostigd.
Uitzonderingen daargelaten
De rekkelijken kregen bovendien nog extra ruimte, toen dankzij Thomas van Aquino de onthoudingsregels niet meer golden voor zieken, zwakken, kinderen en zwangere vrouwen. Als gevolg hiervan
begaven sommige monniken zich tijdens de vastendagen massaal naar de refter bij de ziekenafdeling om daar van allerlei lekkers te kunnen genieten. Zo beschouwd raakte vasten wel heel ver van
haar doel verwijderd. Wat dat betreft is het heel wijs dat de Nederlandse Bisschoppenconventie in
1989 heeft besloten dat het aan ieder persoonlijk is om te bepalen op welke wijze men aan de
vastenperiode een invulling wil geven. Zo krijgt vasten meer betekenis dan muggenziften over wat
er ‘wettelijk’ wel of niet kan.
Vanessa Enters (Vanessa Enters is gemeentelid in Den Haag en vervult verschillende bestuursfuncties bij de Remonstranten. Zij schrijft en geeft workshops over koken en is eigenaar van de website
sacrecuisine.nl)
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Tomas Halik

COLOFON

Ik vond een verslagje dat ik schreef na het volgen
van een drietal lezingen over de Tjechische
priester en hoogleraar filosofie, Tomas Halik.
Graag wil ik dat met u delen.
30 januari 2019
Gisteren Halik afgesloten.
Het was een intensieve cursus. Bevlogen, enthousiaste docent. Boek ’ Raak de wonden aan’
intensief gelezen. Een verrijkende ervaring.
Halik beschrijft hier evenals in zijn eerdere werk,
hoe ons leven op de aarde een afspiegeling is
van iets dat boven onze werkelijkheid uitgaat en
waarin wij desalniettemin wonen. Het verborgene, het geheimenis waarmee wij leven mogen
maar dat we niet ten volle kennen.
Geloven is ook een verlangen, een verlangen
hebben naar een woord, taal die ons leven draagt,
vertrouwen op antwoorden van de andere kant.
Omdat het beloofd is.
Halik reikt die taal, de taal van God aan, heel dicht
bij onze ervaring en in die zin lichtbrengend, want
al benoemend dit verborgene. Dit geheimenis dat
hij probeert te naderen zonder te denken dat dit
ten volle mogelijk is.
Gelovend-hopend- liefhebbend leven- de weg
met God en medemens gaan. Als relationeel
model de Drieeenheid. Ook dit gegeven wordt
heel spannend uitgelegd, heel praktisch ook.
Halik wil het ultieme naderen, vind ik, net zoals
Christa Anbeek dat probeert te doen. Eveneens
dichtbij de ervaring maar misschien niet zo uitgesproken dichtbij de ervaring als zij dat doet.
Ik vergeet nu bijna het geloof in Jezus Christus,
de gekruisigde, die Halik ook zeer koestert als de
geliefde zoon van God waarin die ons ultiem nabij
kwam zodat wij eeuwig, veilig en geborgen zullen
zijn.
Meta van Zuylen

Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2019 zes
keer.
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Website
Onze Remonstrantse gemeente heeft ook een
mooie website met alle data van de komende
diensten en interessante informatie over onze
gemeente! Wij zijn sinds begin januari 2016
aangesloten op het landelijke systeem. Het web
adres is: https://sommelsdijk.remonstranten.nl.
Breng eens een bezoek aan onze website en geef
uw mening over wat we kunnen verbeteren en
wat er naar uw mening nog aan ontbreekt. En
natuurlijk wat u aanspreekt op de site.
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Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Langs de kust
De expositie van Wilma en Bram Schrier is nog
tot eind april in de kerk te bezichtigen.
Met ingang van mei komt er een nieuwe tenbtoonstelling van Anneke Visser-Somsen.

Gekleurde etsen
Een expositie van Anneke Somsen van 1 mei
t/m 26 juni 2019. Van jongs af aan heeft kleur
Anneke Visser-Somsen, geboren te Kampen,
aangetrokken. Zij zette kleuren naast elkaar om
het effect te zien van samenspel van kleur en om
te ervaren hoe een kleur verandert door een kleur
ernaast. Daarbij gebruikt zij bij een ets die bepaalde kleur, die het gevoel kan weergeven dat voor
haar bij de voorstelling hoort. Na het volgen van
verschillende cursussen in de aquarel- en olieverftechnieken leerde zij etsen bij Peter Jansen
in Zierikzee en ging een lang gekoesterde wens
in vervulling. Bij de etstechniek voelt zij zich thuis.
Aansluitend volgde zij etslessen bij de Vrije
Academie in Rotterdam onder begeleiding van
Lydia Oerlemans.

